Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én
megtartott ülésének:
a./ Tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai : 6/2015.
d./rendeletei

TÁRGYSOROZAT

1. Előterjesztés a Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének az
elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester

1. Egyebek:

M e g h í v o t t a k:
- Dr. Szép Béláné Tiszabezdédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- Takács Edina megbízott aljegyző

Tiszaszentmárton, 2015.03.10.

Szűcs Dezső
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12.én a házasságkötő teremben megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szűcs Dezső polgármester
Boros Gyula képviselő
Kovács Gábor képviselő
Molnár László képviselő
Perka Albertné
Szabó Károly képviselő
Szélné Pap Aranka képviselő
Meghívottak: Dr. Szép Béláné jegyző
Takács Edina megbízott aljegyző
Szabó Zoltánné pénzügyi főelőadó
Szűcs Dezső polgármester köszönti az ülésen megjelenteket és az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a 7 tagból 7 fő jelen van az ülésen, a testület határozatképes.
Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 1 napirendi pontot tárgyalja meg a testület. Ezzel a
képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal egyetért.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: (1) Tsp. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének az
elfogadására
Előadó: Szűcs Dezső polgármester
Szűcs Dezső: Elmondja, hogy az államháztartási törvény értelmében az önkormányzat
költségvetését 2015. február 15. napjáig kell beterjeszteni a képviselő-testület elé. A rendelettervezet elkészült, melyből látható, hogy az önkormányzat bevétele 87.080 ezer forint, viszont
a kiadása 93.787 ezer forint. Ebből is látható, hogy forráshiánnyal tervezzük a költségvetést,
mert nincs annyi bevétele az önkormányzatnak, mint amennyi pénzt kiadásra kell fordítani.
Ezt a forráshiányt az előre nem látható bevételekkel, illetve az előző évi pénzmaradvánnyal
tudjuk kezelni. Ezen kívül pályázatot fogunk benyújtani a régi nevén említett ÖNHIKI
támogatásra.
Szabó Károly: Javasolja, hogy menjenek végig a bevéti és a kiadási előirányzatokon.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy, hogy mit jelent a zöldterület gazdálkodás és ez átjárhatóe?
Szabó Zoltánné: Elmondja, hogy ezt az előirányzatot a zöldterületek, parkok fenntartásához
kapja az önkormányzat. Ez az előirányzat átjárható. Megemlíti, hogy az önkormányzatnak
alacsony az adóerő képessége, ezért az önkormányzat 2 877 074 Ft korrekciós támogatásban
részesül.
9.

Szűcs Dezső: Véleménye szerint látható, hogy az OEP sem finanszírozza le teljesen az
egészségügyet, van kb. 1,4 millió forint, melyet az önkormányzatnak saját forrásból kell
odatennie. Az orvos bérét kell itt érteni, ami napi 20 000 Ft, illetve az alkalmazottak bérét és
a fenntartási költségeket. Az asszisztencia kap havonta Erzsébet utalványt 8000 Ft/fő
értékben, ezen kívül van a 10 000 Ft/hó bérpótlék.
Szélné Pap Aranka: Kérdezi, hogy a jövőben hogy alakul az aktív korúak ellátása és ez a
költségvetésben hogyan jelenik meg?
Szabó Zoltánné: Elmondja, hogy az aktív korúak ellátása 2015. március 1. napjától átkerül a
járási hivatalhoz. A költségvetésben a január és február hónapra jutó ellátás szerepel, melyhez
állami támogatást is kap az önkormányzat.
Boros Gyula: Megemlíti, hogy az új szabályozás szerint nem kell féléves, illetve ¾ éves
beszámolót készíteni. Hogyan szerez majd tudomást a testület a költségvetés alakulásáról.
Szabó Zoltánné: Elmondja, hogy igaz, hogy a jogszabály nem ír elő ilyen tájékoztatási
kötelezettséget, de ha igény van a testület részéről, akkor fognak készíteni ilyen előterjesztést.
Boros Gyula: Kérdezi, hogy a helytörténeti könyv megírásának lesz-e még költsége?
Szűcs Dezső: Tájékoztatja a testületet, hogy még kb. 160 ezer forint, amit fizetni kell, Sallai
Jóska bácsi tájékoztatása alapján. Ehhez még hozzá jön a könyv bemutatónak a költsége.
Szűcs Dezső javasolja, hogy most még ne fogadja el a képviselő-testület a költségvetést, majd
a következő ülésre kisebb korrekciókkal visszajön az előterjesztés. Javaslattal a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2015. (II. 12.) számú
határozata
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a megtárgyalásáról
A Képviselő–testület:
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, de még azt
nem fogadja el, következő ülésen ismét napirendként tárgyalja.
A határozatról értesülnek:
1./ pénzügyi főelőadó
Mivel az ülésen több tárgy nem volt, azt a polgármester bezárta.
Szűcs Dezső
polgármester

Dr. Szép Béláné
jegyző
10.

